
   خراسانرضوي: رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر 
مشهد گفت: با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، كلنگ مجتمع پرديس 
تئاتر مشهد به زمين خورد.  احسان اصولي افزود: اين طرح زيربناي 12 
هزار متر مربعي با 10 هزارمتر مربع پاركينگ و سالني با ظرفيت 700 نفر 
دارد. همچنين داراي سه سالن فرعي است كه هر كدام از اين سالن ها 160 
نفر ظرفيت خواهند داشت. سالن اصلي اين مجموعه 5 هزار متر مربع و 

سالن هاي فرعي نيز در مجموع 5 هزار مترمربع زيربنا دارند. 
   آذربايج�انش�رقي: بزرگ ترين اورژانس بيمارس��تاني كشور در 
بيمارستان امام رضا )ع( تبريز با دستور رئيس جمهور و به صورت ويديو 
كنفرانس و با حضور وزير بهداشت افتتاح شد.  همزمان با اين پروژه 20 
باب ساختمان مركز جامع سالمت و خانه بهداشت شهرستان هاي استان، 
بهسازي، تكميل و تجهيز اولين بيمارستان دندان پزشكي كشور در تبريز، 
نوسازي سالن و باشگاه اساتيد و كاركنان دانشگاه علوم پزشكي تبريز و 
تخصيص و تجهيز 20 دستگاه آمبوالنس جديد به ناوگان درماني استان با 

حضور وزير بهداشت به بهره برداری رسيد.

اززم�اناج�راي    خراسان رضوي
طرحفرس�تادن
زائراناوليبهزيارتبارگاهملكوتيامامرضا)ع(
تاكنون9هزارزائراول�يدرقالبطرحزائران
حرمرضويبهمشهدمقدسمشرفشدهاند.
رضا معممي مقدم، مدير كل اجتماعي سازمان 
اوقاف و امور خيريه خراس��ان رضوي در مراسم 
اختتاميه طرح زائران رضوي با بيان اينكه تاكنون 
9 هزار زائر اولي در قالب طرح زائران حرم رضوي 
به مشهد مقدس مش��رف ش��ده اند، گفت: اين 
اداره كل در طول سال هفت طرح اجتماعي را با 
همكاري استان ها از محل عوايد موقوفات مرتبط 
اجرا مي كند، كه شامل طرح دست هاي مهرباني، 
طرح مهر تحصيلي، طرح مهر تندرس��تي، طرح 
پيوند آس��ماني، طرح ش��ميم حس��يني، طرح 
زائران حسيني و طرح زائران حرم رضوي است.  

وي با بيان اينكه هفتمين دوره طرح زائران حرم 
رضوي در دو مرحله از 27 تا 30 آبان و 4 تا 7 آذر 
ماه اجرا شد، افزود: در س��امانه جامع موقوفات 

730 نيت براي كمك به زوار امام رضا)ع( وجود 
دارد كه 321 موقوف��ه داراي درآمد اين مهم را 
تحت پوش��ش قرار مي دهد.  مديركل اجتماعي 

س��ازمان اوقاف و امور خيريه خراس��ان رضوي 
ادامه داد: افرادي كه در قالب اين طرح به مشهد 
الرضا)ع( مش��رف مي ش��وند، افراد زائر اولي يا 
افرادي هس��تند كه در 15 س��ال اخير توفيق و 
امكان زيارت برايشان فراهم نشده است.  به گفته 
معممي مقدم، در مرحله اول و دوم هفتمين دوره 
اجراي طرح در مجموع 723 زائر به مشهد مقدس 
مشرف شدند.  در ادامه اين مراسم، حجت االسالم 
والمسلمين سيد مهدي خاموشي، رئيس سازمان 
اوقاف و امور خيريه در اين مراسم گفت: واقفان 
خيرانديش در طول زمان وقف هايي براي زيارت 
افراد به مكان هاي مقدس ايجاد كرده اند، و اوقاف 
تالش مي كند ني��ت آنها را عملی كن��د و براي 
بهره مندي افراد بيش��تر از زي��ارت امام رضا)ع( 
اوقاف سالي 113 زائر اولي را براي استان هايي كه 

توانمندي ندارند مي پذيرد. 

9 هزار زائر اولي به مشهد مقدس رفتند
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88498441سرویس  شهرستان

احداث بزرگ ترين شهرك گلخانه اي کشور 
درپارس آباد مغان  

شهركگلخانهايشهرستانپارسآباد    اردبيل
مغاندرشمالاستاناردبيلبهعنوان
بزرگترينش�هركگلخانهايدرسطحكش�وراحداثميشود.
اكبر بهنامجو استاندار اردبيل در بازديد از شهرك گلخانه اي شهرستان 
پارس آباد مغان گفت: ش��هرك گلخانه اي شهرستان پارس آباد مغان در 
شمال استان اردبيل به عنوان بزرگ ترين ش��هرك گلخانه اي در سطح 
كشور احداث مي شود كه با افتتاح و بهره برداري از اين پروژه گامي جدي و 
اساسي براي تحقق شعار رونق توليد برمي داريم.  وي از صادرات محصوالت 
كشاورزي منطقه مغان به خارج از كشور خبر داد و افزود: با متصل شدن 
خط ريلي پارس آباد به جمهوري آذربايجان ش��اهد صادرات محصوالت 
كشاورزي سطح استان اردبيل به ويژه منطقه مغان و محصوالت گلخانه اي 
به خارج از كشور خواهيم بود.  استاندار اردبيل با بيان اينكه 400 هكتار از 
شهرك گلخانه اي شهرستان پارس آباد واگذار شده است تصريح كرد: به 
طوري كلي وسعت اين شهرك گلخانه اي يك هزار و 500 هكتار است كه از 
اين ميزان 400 هكتار واگذار شده است و در سطح 110 هكتار نيز عمليات 
اجرايي در حال اجراست كه از ميزان نيز 20 هكتار آماده بهره برداري است.  
بهنامجو با اشاره به همكاري و مشاركت بخش خصوصي در ايجاد شهرك 
گلخانه اي شهرس��تان پارس آباد گفت: ش��هرك گلخانه اي شهرستان 
پارس آباد مغان به همت فرمانداري و جهاد كشاورزي و ساير دستگاه هاي 
اجرايي شهرستان پارس آباد و با همكاري و مشاركت بخش خصوصي در 
حال بهره برداري است.  وي تأكيد كرد: بخش عمده اي از شهرك گلخانه اي 
شهرستان پارس آباد مغان واگذار شده  و در حال عمليات اجرايي آن هستيم 

كه زمينه اشتغا لزايي يك هزار نفر را فراهم مي كند.

 رشد 3 برابري صادرات کاال
 از بازارچه پلدشت 

ناظ�رگم�ركاتآذربايجانغرب�ياز     آذربايجان غربي
ص�ادراتبي�شاز7800ت�نكاالاز

بازارچهپلدشتطيسالجاريخبرداد.
توحيد آذربد ناظر گمركات آذربايجان غربي با بيان اينكه ميزان صادرات 
از بازارچه پلدشت در س��ال جاري به ميزان وزني 7806 تن و به ارزش 
دالري بيش از 27 ميليون و 32 هزار دالر بود، گفت: اين ميزان صادرات 
از نظر وزني نسبت به مدت مشابه رشد س��ه برابري داشته است.  وي با 
اش��اره به اينكه گمرك پلدشت از جمله ش��ش گمرك فعال و مهم در 
آذربايجان غربي به شمار مي رود، در خصوص آمار صادرات ساير گمركات 
داخلي از مرز پلدشت اظهار كرد: در سال جاري ميزان 26هزار و 859 تن 
كاال با ارزش دالري بيش از 56 ميليون و 898 هزار دالر صادر ش��ده كه 
نسبت به مدت مشابه از نظر ارزش درآمدي رش��د 42 درصدي داشته 
است.  ناظر گمركات آذربايجان غربي به ميزان واردات از گمرك پلدشت 
نيز اشاره و خاطر نشان كرد: در سال جاري 22 تن كاال به ارزش دالري 
807 ميليون و 899هزار دالر از گمرك پلدشت وارد كشور شده كه اين 
ميزان واردات در مدت مشابه س��ال جاري به ميزان 138تن و به ارزش 
دالري بيش از 129ميليون و 445 هزار دالر بوده كه نش��ان از كاهش 
واردات كاال در سال جاري از اين كمرگ اس��ت.  آذربد با تأكيد بر اينكه 
سهم گمرك پلدشت از ميزان تردد مسافر در بين ساير گمركات استان 
پنج درصد است، يادآور ش��د: تعداد 43 هزار و 114 نفر مسافر ايراني و 
خارجي به كشور وارد و 63 هزار و 728 نفر مسافر داخلي و خارجي نيز 
از طريق اين گمرك از كشور خارج شده اند كه طبق آمار تعداد مسافران 
ورودي به كش��ور از اين گمرك 35درصد و تعداد مسافران خروجي از 

طريق اين گمرك 15درصد كاهش يافته است. 

بازسازي ۱۸ هزار و ۸۰۰ واحد مسكوني 
روستايي در  لرستان

درس�الجاري،18ه�زارو800واحد     لرستان
روس�تاييدربرنامهكاربازس�ازيو

بهسازياستانلرستانقرارگرفت.
مهندس محسن جعفري معاون عمران روستايي بنياد مسكن لرستان با 
اشاره به اينكه در سال جاري در مجموع 18 هزار و 800 واحد روستايي 
در برنامه كار بازسازي و بهسازي استان قرار دارد، گفت: امسال 11 هزار 
و 800 واحد مسكوني روستايي از تس��هيالت بازسازي و 7 هزار واحد از 
تسهيالت بهسازي استفاده مي كنند.  وي افزود: امسال به دليل بازسازي 
مس��كن هاي س��يل زده تعهد ما در بحث بازسازي و بهس��ازي بيش از 
سال هاي گذشته اس��ت و دولت مساعدت بيش��تري در اين خصوص 
داشته اند.  معاون عمران روستايي بنياد مسكن لرستان با بيان اينكه در 
حوزه بازسازي مسكن روستايي سعي داريم روستاهايي را در اولويت قرار 
دهيم كه محروم ترند، يادآور شد: بازسازي واحدهاي مسكن روستايي 
با هدف بهبود كيفيت مسكن و بافت روس��تايي و ارتقای سطح ايمني، 

بهداشتي، رفاه و آسايش مسكن روستايي انجام مي گيرد. 

 يزد با جشنواره ملي گردشگري معلوالن 
شهر دوستدار معلول می شود

هنوزآماردقيقيازتعدادمعل�والندرايرانوجودن�دارد.ارقاماز
حدوديکميليونو350هزارنفريكهتحتپوششبهزيستيقرار
دارندومسئوالنهميشهبهآناستنادميكنندشروعوتا10ميليون
همعنوانميشود.معلوالنيكهدرروستاهايدورونزديکساكن
هستندوهيچوقتهمنامشاندرهيچليستيثبتنشدهاست.با
اينكههميشهمسئوالنادعاميكنندآماردقيقيازنوعمعلوليتهاو
تعدادآنهاارائهميكنند،امابهندرتاقداماتدرستوقابللمسيدر
جهتآسايشوراحتيرفتوآمدوحضورمعلوالندرسطحجامعهو
استفادهازامكاناتصورتميگيرد.مثلكارهاييكههرازگاهيانجام
وبهشدتهمموردتوجهوتقديرقرارميگيرد.مانندشهردارمشهد
كهگفتهبودتاتماماقداماتدرجه�تراحتيرفتوآمدمعلوالنو
جانبازاندرميدانراهآهناينشهرصورتنگيرد،اينميدانراافتتاح
نخواهدكردوحاالهممديركلميراثفرهنگييزدكهبااعالمشعار
»يزد،شهردوستدارمعلول«ازمناسبسازياينشهروبهخصوص
مراكزگردش�گريوتاريخيآنبرايتماممعلوالنخبردادهاست.

    
وقتي مي گوييم آمار دقيقي از تعداد معلوالن وج��ود ندارد، در اولين 
نگاه فقط يك چيز مي توان از آن برداش��ت ك��رد و آن هم اينكه بدون 
آمار دقيق هيچ وقت نمي توان برنامه ريزي درستي براي حل مشكالت 
دشوار داشت و حتي اين كار غيرممكن است.  هر چند براي اين ارقام 
اعالمي هم كاري صورت نمي گيرد، ولي در اين آش��فته بازار، هر كس 
حرف خودش را مي زند و نهايت اينكه بايد بدانيم، ساالنه نزديك به 50 

هزار نفر هم به آمار معلوالن كشور اضافه مي شود. 
   كمكاريسازمانهادرانجاموظايف

جداي از اقداماتي كه س��ازمان ها و نهادهاي مختلف بايد براي حضور، 
تردد و اس��تفاده از امكانات و خدمات ش��هري و روستايي معلوالن در 
دستور كار داشته باشند و استخدام اين فراد كه درصد مشخصي دارد، 
براساس ماده 20 قانون حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، صدا و س��يما، شهرداري ها و ساير سازمان ها 
و نهادهاي دارنده س��الن هاي نمايش فيلم مكلفن��د بدون اخذ هزينه 
امكان نمايش آگهي هاي آموزش��ي مورد تأييد بهزيستي در خصوص 
حقوق افراد داراي معلوليت و چگونگي تعأمل با اين افراد را فراهم آورند. 
همچنين صدا و س��يما مكلف به در اختصاص گذاشتن پنج ساعت از 
برنامه هاي خود در طول هفته به صورت رايگان به معلوالن است.  با اين 
تفاسير و با اينكه هيچ كار چشمگيري در جهت رفاه و آسايش معلوالن 
در استان ها صورت نگرفته است، يزدي ها حركتي را آغاز كرده اند كه 
عالوه بر توجه ويژه به معلوالن، مي تواند صنعت گردش��گري استان را 
هم متحول كند. جايي كه مدير كل ميراث فرهنگي يزد با بيان اينكه 
اين ش��هر ميراث جهاني اواس��ط آذرماه ميزبان اولين جشنواره ملي 
گردشگري معلوالن است، برگزاري اين جشنواره را نويدبخش خبرهاي 

خوشي براي همه معلوالن دنيا خواند. 
   گردشگريدردسترسبرايمعلوالن

هم اكنون كميته اي به نام »كميته گردشگري« در اداره كل ميراث فرهنگی 
يزد تشكيل شده كه در شرح وظايف آن آمده، يزد را به عنوان شهري جهاني 
و در دسترس همه اقشار مختلف معرفي كند.  در تعريف »گردشگري در 
دسترس« هم مي توان به جمالت بسيار ارزشمند و خوبي رسيد كه مي گويد: 
تمام اقشار كم توان جامعه مانند سالمند، زنان باردار، كودكان و افراد معلول 
بتوانند از صنعت گردشگري استفاده كنند.  سيدمصطفي فاطمي، مديركل 
ميراث فرهنگي يزد هم با بيان اينكه براي رسيدن به اين اهداف، برنامه ها 
و اقدامات  خوبي را در دس��تور كار قرار داده ايم به مناسب سازي هتل ها و 
برخي از مراكز اقامتي مجاز و همچنين بناهاي تاريخي مسجد جامع، زندان 
اسكندر، مجموعه تاريخي اميرچخماق و زورخانه  مجاور آن اشاره كرده و 
گفت: »برگزاري جشنواره گردش��گري معلوالن به منظور معرفي يزد به 
عنوان »شهر دوستدار معلول« از سوي شهرداري اقدام مؤثري در راستاي 

توسعه صنعت گردشگري استان است.«
جداي از اقدام ش��هرداري و ميراث فرهنگي يزد كه قابل تقدير بوده و 
مي تواند الگويي براي ديگر اس��تان ها در جهت توجه و پاسخگويي به 
نيازهاي به حق معلوالن در جامعه باشد، نبايد فراموش كنيم وضعيت 
كنوني در بسياري از شهرها و شهرستان ها چيزي جز طرد اجتماعي 
معلوالن نيس��ت. طردي ك��ه باعث كاه��ش روابط و مش��اركت هاي 
اجتماعي، تحصيالت، كم ش��دن موقعيت ورود به ب��ازاركار و متعاقباً 
شرمساري معلوالن مي شود.  اگر آمار جهاني را كه مي گويد، معلوالن 
10 تا 15 درصد از جمعيت را تشكيل مي دهند بپذيريم به حرف هاي 
همايون هاشمي، نماينده مردم مياندوآب در مجلس كه زماني رئيس 
سازمان بهزيستي نيز بوده است مي رسيم كه اعالم كرده: »10 ميليون 
نفر جمعيت معلول در كشور داريم كه از اين تعداد، 4 ميليون نفر داراي 

معلوليت شديد و خيلي شديد هستند.«

 مهاجرت معكوس ۲۰ درصدي 
در جزيره هرمز 

بااجرايطرحجامعپيشرفتمنطقهايوآبادانيجزيرههرمزتوسط
بنيادبركتستاداجراييفرمانحضرتامام)ره(،اينمنطقهشاهد

مهاجرتمعكوس۲0درصدياست.
سيداميرحس��ين مدن��ي مديرعامل بنياد برك��ت كه ب��راي بازديد از 
پروژه هاي بنياد بركت در جزيره هرمز به اين منطقه سفر كرده بود، گفت: 
جمعيت جزيره هرمز در سال 95 كمتر از 6 هزار نفر بوده كه هم اكنون 
پس از اجراي طرح هاي متعدد اجتماعي اقتصادي به بيش از 7 هزار نفر 
رسيده است.  وي ادامه داد: با اجراي طرح جامع پيشرفت منطقه اي و 
آباداني جزيره هرمز توسط بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان حضرت 

امام)ره( شاهد مهاجرت معكوس 20 درصدي در اين منطقه هستيم. 
مدني تصري��ح كرد: ميزان ورود گردش��گر ب��ه جزيره هرم��ز با اجراي 
طرح هاي توس��عه اي اين بنياد چندين برابر شده و اين موضوع ظرفيت 
اشتغال بس��يار بااليي را براي منطقه ايجاد كرده اس��ت.  وي با اشاره به 
اجراي طرح هاي متعدد توانمندسازي اجتماعي- اقتصادي »سحاب« 
و »آس��مان« در جزيره هرمز تصريح كرد: هيچ گون��ه محدوديتي براي 
حمايت از كارآفرينان مشاغل خرد در منطقه نداريم و اين جزيره مي تواند 
با ورود سرمايه گذاران و مشاركت در طرح هاي بنياد به يكي از قطب هاي 
گردشگري كشور تبديل شود.  مدني اضافه كرد: تاكنون بيش از يكصد 
طرح اشتغالزايي اجتماع محور در جزيره هرمز در حوزه هاي گردشگري، 
صنايع دستي و خدمات اجرا شده كه ايجاد بيش از 400 شغل پايدار را 
به دنبال داشته است.  مديرعامل بنياد بركت تأكيد كرد: از ابتداي سال 
گذشته تاكنون با مشاركت مردم و دستگاه هاي اجرايي استان در حال 
اجراي فاز نخست پيشرفت و آباداني هرمز با اجراي 28 پروژه هستيم كه 
با سرعت بخشيدن به پروژه ها، اين فاز تا پايان سال به اتمام خواهد رسيد.  
وي گفت: در طرح جامع در نظر گرفته شده براي توسعه جزيره هرمز كه 
به عنوان سند رسمي استان در آمده، به مقوالت و موضوعات اجتماعي، 
اقتصادي، كالبدي، زيست محيطي و گردشگري به صورت توأمان نگاه 
شده و با پيوست مشاركت مردمي در حال پياده سازي است.  مدني افزود: 
جزيره هرمز سبقه فرهنگي بسيار غني در طول تاريخ داشته و در طول 

قر ن ها نماد مقاومت و سلطه ناپذيري ملت ايران بوده و خواهد بود. 

سیداحمد هاشمي اشكاء

راه اندازي بيمارستان صحرايي سپاه فتح در مناطق محروم ياسوج 
بيمارس�تان     كهكيلويه وبويراحمد
يي صح��را
س�پاهفتحكهگيلويهوبويراحمد،باهدف
ارائهخدماتدرمانيبهمناطقحاش�يهاي
ياس�وجب�هص�ورتراي�گانبرپ�اش�د.
سيدعلي ساداتي مسئول بس��يج جامعه پزشكي 
سپاه فتح كهگيلويه و بويراحمد در آيين برپايي اين 
بيمارستان گفت: بيمارس��تان صحرايي سپاه فتح 
كهگيلويه و بويراحمد در مناطق حاشيه شهر ياسوج 

شامل سروك، سرآبتاوه، اكبرآباد و تل خسرو با هدف ارائه خدمات درماني به صورت رايگان برپا شده است.  وي 
افزود: اين كلينيك صحرايي واقع در درمانگاه شبانه روزي شفا با همكاري بخش هاي مختلف دانشگاه علوم پزشكي 
و سازمان هاي حمايتي از جمله كميته امداد امام خميني)ره( و بهزيستي برپا شده است.  مسئول بسيج جامعه 

پزشكي سپاه فتح كهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: خدمات پزشكي تخصصي به مراجعه كنندگان ارائه مي  شود.

پيشرفت 5۰درصدي اجراي طرح ابرار در استان مرکزي
كل ي�ر مد     مركزي
راه�داريو
حم�لونق�لجادهاياس�تانمرك�زياز
پيشرفت50درصديپروژههايراهروستايي
)ط�رحمل�ياب�رار(دراس�تانخب�رداد.
علي زنديفر مديركل راه��داري و حمل و نقل 
جادهاي استان مركزي با اشاره به پيشرفت 50 
درصدي طرح ابرار در سال 98 افزود: در حال 
حاضر دو پروژه راه روستايي در شهرستان اراك 

در حال اجراست كه زيرسازي و آسفالت محور قره كهريز به طول 3 كيلومتر به 50 درصد پيشرفيت 
فيزيكي رسيده است و پروژه زيرسازي و آسفالت محور طرمزد به طول 1/5 كيلومتر به پيشرفت 100 
درصدي رسيد.  وي افزود: پروژه زيرس��ازي و آسفالت محور كاظم آباد شهرستان خمين نيز به اتمام 
رسيد، اما پروژه هاي زيرسازي محور كزاز در شهرستان شازند، زيرسازي بند نقين و پروژه زيرسازي 
محور امامزاده خورق ساوه و پروژه زيرسازي محور فريسمانه در تفرش هر كدام 45 درصد پيشرفت 
فيزيكي داشته اند.  مديركل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان مركزي پروژه زيرسازي محور موك 
در شهرستان خنداب با 32 درصد پيشرفت، زيرسازي محور اميرآباد آشتيان و زيرسازي محور دروازه 

ميچينگ هر كدام با 25 درصد پيشرفت را از ديگر پروژه هاي طرح ابرار در استان برشمرد

نخستين واحد مسكوني احداثي سيل زدگان ساوه افتتاح شد
نخستينمنزل    مركزي
مسكونيبراي
س�يلزدگانروس�تايباغچهغ�ازبخش
نوبرانساوهباحمايتگروهجهاديوخيران

افتتاحشد.
سرهنگ پاس��دار حجت اهلل دستجاتي فرمانده 
سپاه ناحيه ساوه با اشاره به ساخت واحد مسكوني 
احداثي س��يل زدگان س��اوه گفت: ساخت اين 
خانه ها در قالب طرح جهاد همبستگي ملي سپاه 

به منظور بازسازي و ساخت منازل آسيب ديده در سيل س��ال جاري انجام گرفت.  وي افزود: طرح جهاد 
همبستگي ايده اي كارآمد و راهگشاست كه به كمك مردم مي تواند نتايج درخشان و اثربخشي داشته باشد.  
فرمانده سپاه ناحيه ساوه ادامه داد: چهار منزل ديگر در روستاي باغچه غاز و پنج منزل ديگر در روستاهاي 

شاهسوندكندي، رضا آباد و انجيالوند تا آغاز فصل زمستان به صاحبانشان تحويل خواهد شد.

کاشت ۷۰ هزار نهال در چهارمحال و بختياري در روز جهانی خاك  
بهمناس�بت    چهارمحال وبختياري 
روزجهان�ي
خاك،70هزاراصلهنه�الدرچهارمحالو

بختياريكاشتهميشود.
علي محمدي مقدم مدي��ركل منابع طبيعي و 
آبخي��زداري چهارمحال و بختي��اري گفت: به 
مناس��بت 14 آذر روز جهاني خاك، همزمان با 
سراسر كشور، طرح بس��يج همگاني نهال كاري 
در بيش از 70 هزار اصله نهال در مساحتي بالغ بر 
260 هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي استان غرس مي شود.  وي افزود: اين طرح با شعار نهال كاري همگاني 
براي ايراني سرسبز با مشاركت بسيج سازندگي، سازمان هاي مردم نهاد، شهرداري ها و دهياري ها، صدا و 
سيما، ستاد نهضت سبز، همياران طبيعت و تعاوني ها در شهرستان هاي استان اجرا مي شد.  مديركل منابع 
طبيعي و آبخيزداري چهارمحال و بختياري ادامه داد: با توجه به توپوگرافي منطقه در هر هكتار حدود 250 
چاله حفر خواهد شد.  محمدي مقدم گفت: با توجه به شرايط اقليمي كشور، افزايش گازهاي گلخانه اي 
و به دنبال آن افزايش دماي كره زمين و تغيير زمان خواب زمستاني درختان كشت پاييزه نهال ها با هدف 
جلوگيري و كاهش فرسايش خاك و افزايش سرانه فضاي سبز انجام مي شود.  به گفته وي؛ در اين طرح 
گونه هاي سازگار با منطقه همچون زالزالك، داغداغان، گالبي وحشي، اسكوپاريا و كبوده كاشت مي شود. 

 5۰۰ واحد مسكوني 
به مددجويان بوشهر واگذارشد

500واحدمسكونيمددجوييدر     بوشهر
بوش�هرب�همددجوي�انتحت
پوش�شكميت�هام�داداي�ناس�تانتحوي�لدادهش�د.
احمد لطفي مديركل كميته  امداد امام خميني)ره( بوش��هر در 
مراس��م تحويل 500 واحد مس��كوني به مددجويان اين استان 
گفت: براين اس��اس تفاهمنامه بين استانداري بوشهر و سازمان 
برنامه و بودجه براي ساخت 2 هزار واحد مسكوني كه با پيگيري ها 
كار احداث يك هزار واحد مسكوني در روستاها و شهرهاي استان 
آغاز شد.  وي با بيان اينكه 500 واحد ديگر هم در دهه مبارك فجر 
به مددجويان تحويل داده مي ش��ود، افزود: هر واحد با زيربناي 
50متر و با سرمايه گذاري 400 ميليون تومان ساخته شده است و 
5 هزار نفر در اين خانه ها سكونت دارند.  مديركل كميته امداد امام 
خميني)ره( استان بوشهر ادامه داد: بيش از 65 درصد اين واحدها 
به زنان سرپرست خانوار تعلق دارد.  لطفي گفت: اين واحدها در 

بيش از 300 روستا و 35 شهر استان ساخته شدند.

گردشگران ۷5۰ هتكار از جنگل هاي 
کرمان را خاکستر کردند   

درششماههنخستامسال570    كرمان
هكتارازجنگلهاومراتعدرجه
يکاستانبهسبببرافروختنآتشتوسطگردشگراندر
مناط�قييالقيوكوهس�تانياس�تانكرم�انازبينرفت.
مهدي رجبي زاده مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان 
كرمان با اش��اره به اينكه تنها در ش��ش ماهه گذشته براثر آتش 
افروزي گردشگران 750 هتكار از جنگل هاي كرمان به خاكستر 
تبديل شد، گفت: حفظ منابع طبيعي، جنگل ها و مراتع كرمان 
از وظايف منابع طبيعي استان است، لذا رويكرد منابع طبيعي در 
حفاظت از اين منابع طبيعي و خدادادي آن هم در استان خشك 
و كويري كرمان رويكرد حمايت��ي، فرهنگي و برخورد حفاظتي 
و مقابله اي است.  وي با عنوان اينكه از منابع درختي، بوته اي يا 
مرتعي موجود در استان دو گروه استفاده مي كنند، افزود: عشاير، 
جنگل نش��ينيان و روستاييان ساكن حاش��يه جنگل دسته اول 

بهره برداران از اين منابع هستند. 

 ۱۱9 برنامه فرهنگي 
در هفته فرهنگي گرگان برگزار مي شود 

همزمانباآغ�ازهفتهفرهنگي     گلستان
گ�رگان110برنام�هفرهنگ�ي
هن�ري،ورزش�يوقرآن�يدراينم�دتبرگزارميش�ود.
عبدالرضا دادبود ش��هردار گرگان با اش��اره به اجراي 110 برنامه 
فرهنگي در هفته فرهنگي اين شهرستان گفت: برنامه ها در همه 
محالت گرگان برپا خواهد شد تا ش��ور هفته گرگان با ميزباني از 
برنامه هاي متنوع، جش��نواره ها و نمايش��گاه ها همه مناطق را فرا 
بگيرد.  وي به برگزاري جش��ن بزرگ والدت »خورشيد يازدهم« 
اشاره كرد و افزود: اين برنامه به صورت متمركز در روز پنج شنبه 14 
آذرماه در پارك شهر گرگان برگزار مي شود و عالوه بر آن، قدمگاه 
امام حسن عسكري )ع( در بافت تاريخي گرگان گلباران خواهد شد.  
شهردار گلستان برگزاري تور گرگان گردي در بافت تاريخي، مسابقه 
كتابخواني مجازي، برپايي نمايش��گاه س��وغات و صنايع دستي و 
برگزاري شب شعر، برگزاري المپياد ويژه معلوالن  از ديگر برنامه هاي 

شهرداري گرگان براي گراميداشت هفته فرهنگي گرگان است. 

 سپاه در 2898 روستای کشور
طرح محروميت زدايي دارد

سند توسعه، صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبي تدوين شد

قرارگاهپيشرفتو     سمنان
آبادانیسپاه،طرح
محروميتزدايیرادر31دهستانبهنتيجهرسانده
ودرتماماستانهایكشورنيزدردستاجرادارد.
حاج عظيم ابراهيم پور فرمانده قرارگاه پيشرفت 
و آباداني س��پاه در همايش تجليل از افس��ران 
جنگ اقتصادي )كارآفرين��ان، توليدكنندگان 
و فعاالن اقتصادي كوي��ري( در تحقق گام دوم 
انقالب به ميزباني مسجد اعظم بقيه االعظم )عج( 
روستاي حسن آباد دامغان با بيان اينكه طرح هاي 
محروميت زدايي در 131 دهستان بسيار محروم 
كش��ور اجرا ش��د، گفت: از مجموع يك هزار و 
598 دهستان خيلي محروم، اين طرح  در 31 
اس��تان به مرحله اجرا درآمده است.  وي بابيان 
اينكه قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه پاسداران 
انقالب اس��المي در 2 هزار و 898 روستا طرح 
محروميت زدايي دارد، افزود: اجراي موفقيت آميز 
اين طرح ها و خدمت به مردم در مناطق محروم 
از افتخارات سپاه محسوب مي ش��ود.  فرمانده 
قرارگاه پيشرفت و آباداني سپاه با اشاره به اينكه 
اقتصاد سرمايه داري بايد به مردم ساالري ديني 

تبديل ش��ود زيرا اقتصاد سرمايه داري به كشور 
آسيب زده است، ادامه داد: مدل ايجاد اشتغال در 
مناطق محروم، عدم وابستگي به نظام بانكي است 
و مردم با آورده خود در ايجاد اشتغال با پرداخت 

تسهيالت و سرمايه گذاري نقش دارند. 
ابراهيم پور تصريح كرد: معيش��ت، اش��تغال، 
عمران، س��ازندگي، تعليم و تربيت، سالمت و 
سبك زندگي اس��المي از حوزه هايي محسوب 
مي ش��ود كه قرارگاه پيش��رفت و آباداني سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي طرح هاي خود را در 
مناطق محروم اجرا مي كند.  وي بابيان اينكه 
اقتصاد مقاومتي و رونق توليد بايد تقويت شود، 
افزود: دش��من هيچ حربه اي ج��ز راه انداختن 
جنگ اقتصادي ندارد و ما نيز بايد از وابستگي به 
نفت خارج شده و اتكا ما به ظرفيت ها و توليدات 
داخلي باشد.  فرمانده قرارگاه پيشرفت و آباداني 
سپاه ادامه داد: از آنجا كه روستاها نقش مهمي 
در زمين��ه اجراي طرح هاي اقتص��اد مقاومتي 
دارند ل��ذا بايد براي رونق اي��ن موضوع تمامي 
موانعي كه بر سر راه كشاورزان و دامداران وجود 

دارد به نحو احسن برداشته شود. 

س�ندتوس�عه    خراسان جنوبي
بخ�شصنعت،
معدنوتجارتاستانخراسانجنوبيتدوين

شدهوبهزودياجرايیمیشود.
محمدصادق معتمديان استاندار خراسان جنوبي 
با اش��اره به اينكه سند توس��عه بخش صنعت و 
تجارت اين استان تدوين شده است، گفت: يكي 
از پيش��ران هاي توسعه خراس��ان جنوبي، توجه 
به بخش صنعت و معدن اس��ت كه در اين راستا 
پتانسيل ها و فرصت هاي بسيارخوب و بالقوه اي در 
استان خراسان جنوبي وجود دارد.  وي به اهميت 
بخش صنعت اشاره كرد و افزود: درحال حاضر يكي 
از بخش هايي كه نياز به سرمايه گذاري بيشتري 
در س��طح اس��تان دارد بخش صنعت است زيرا 
تأثيرگذاري بيش��تري در اقتصاد، ايجاد اشتغال 
پايدار، رونق توليد و افزاي��ش درآمدهاي مردم و 
ارزش افزوده دارد.  استاندار خراسان جنوبي با تأكيد 
بر اينكه يكي از جهت گيري ها در اس��تان توجه 
بخش صنعت اس��ت، ادامه داد: در شرايط فعلي 
وضعيت خوبي در بين اس��تان هاي كشور نداريم 
و بر اساس آخرين رده بندي كه اعالم شده است، 

خراسان جنوبي بيست وهشتمين جايگاه را در 
بين استان هاي كشور دارد كه متأسفانه در رده هاي 
آخر است.   نماينده عالي دولت در خراسان جنوبي 
گفت: براس��اس تفاهمنامه مقرر ش��د سازمان 
گسترش و نوسازي صنايع ايران يك هزار ميليارد 
تومان در خراسان جنوبي مشاركت سرمايه گذاري 
كند كه در فاز نخس��ت اين تفاهمنامه عمليات 
اجرايي س��ه طرح با اعتبار 560 ميليارد تومان و 
اشتغال 350 نفر به زودي آغاز مي شود.  معتمديان 
افزود: اين طرح ها بر اس��اس جلوگي��ري از خام 
فروشي و تكميل زنجيره توليد محصوالت صنعتي 
استان در نظر گرفته شده است.  وي تصريح كرد: 
طرح توسعه بخش ريسندگي نساجي فردوس با 
ظرفيت توليد 10 تن نخ در روز، 120 نفر اشتغال 
و 130 ميليارد تومان سرمايه گذاري، طرح احداث 
واحد بافندگي نس��اجي فردوس با اعتبار 150 
ميليارد تومان، توليد ساالنه 20 ميليون متر مربع 
پارچه، 150 نفر اشتغال و طرح توليد استيل كورد 
بيرجند با س��رمايه گذاري 260 ميليارد تومان، 
ظرفيت 15 هزار تن در سال و اشتغال 160 نفر از 

جمله اين طرح هاست.


